PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/19
TIPO: MENOR PREÇO
Secretaria interessada: Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI
DADOS DO INTERESSADO:
Empresa:......................................................................................................................................................
Endereço:....................................................................................................................................................
Fone:..........................................................................E-mail........................................................................
Nome:..........................................................................................................................................................
RG:............................................cargo-função..........................................................................................
O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor
forma de direito, que CONFERIU E RETIROU, toda a documentação referente ao Pregão nº
100/2019, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para
elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para habilitação.
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras
e Licitações, pelo e-mail licitacoes@itapevi.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação, por meio
de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente
qualquer reclamação.
Recomendamos, ainda, consultas à página http://www.itapevi.sp.gov.brpara eventuais
comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizados acerca do processo
licitatório.
__________________________
Adquirente - assinatura
(Local)..................................................,................de..........................de 2019.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 100/19
AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI
Processo Administrativo Supri nº 046/19
Data de Recebimento dos Envelopes: 04/11/2019 às 14h00
Data de Abertura dos Envelopes: 04/11/2019 às 14h00
A Prefeitura do Município de Itapevi, através da Secretaria de Segurança e Mobilidade
Urbana, fará realizar na Sala de Licitações, no Departamento de Compras e Licitações,
situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675, 2º andar, Vila Nova Itapevi, Itapevi – SP,
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇOpara AQUISIÇÃO DE
COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI,conforme descrição do
Anexo I, parte integrante deste instrumento.
A presente licitação é regida pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de
1993, e suas alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do
disposto no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi e, da Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e
condições expressas neste edital.
As despesas serão suportadas com recursos classificados nas dotações orçamentárias nº.
SECRETARIA

ÓRGÃO

U.O

U.D

NATUREZA
DESPESA

DESPESA

FONTE
RECURSO

CODIGO DE
APLICAÇÃO

SEGURANÇA

16

02

00

3.3.90.30.28

563

01

1100000

Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante os seguintes documentos:
ANEXO I – Memorial descritivo e Orçamento Estimado;
ANEXO II – Decréscimos mínimos por lance;
ANEXO III – Modelo de documento de credenciamento;
ANEXO IV – Modelo de proposta;
ANEXO V – Modelo de declaraçãode que trata o ART. 7°, INC. XXXIII da CF;
ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de impedimentos para contratar com a
Prefeitura;
ANEXO VII– Modelo de habilitação prévia específica para microempresas e empresas de
pequeno porte;
ANEXO VIII– Minuta do contrato;
ANEXO IX –Termo de Ciência e Notificação;
ANEXO X – Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico
análogo;
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Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos deverão dirigir-se ao
Departamento de Compras e Licitações, localizada na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº.
675 – 2º Andar –Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, devendo para tanto ser recolhida a quantia
de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), referente ás cópias por edital ou gratuitamente na página
da Internet http://www.itapevi.sp.gov.br.
Pedidos de esclarecimentos poderão ser protocolados no Departamento de Compras e
Licitações localizado à Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675, 2º Andar – Vila Nova Itapevi –
Itapevi - SP, ou encaminhado no e-mail – licitacoes@itapevi.sp.gov.br.
1. DO OBJETO
1.1.
O presente Pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS
DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI, conforme especificação constante no ANEXO
I, que é parte integrante deste Edital.
2. DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
2.2. Os coletes deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias úteis contados a partir da
data de recebimento da Nota de empenho e autorização de compra emitida pelo Exército
Brasileiro–DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados).
3. DO PREÇO
3.1. O preço deverá ser cotado contemplando todos os custos, relativos ao
fornecimento, tudo de acordo ao pleno atendimento do Anexo I, que é parte integrante
deste Edital, sem ônus para a Prefeitura.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1.Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam às
exigências de habilitação previstas neste Edital.
4.2. Não será permitida a participação:
a) De empresas estrangeiras que não funcionem no País;
b) De interessados cuja falência tenha sido decretada, ou em processo de falência,
liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial, exceção feita se cumpridas as
condições exigidas no subitem 7.3.5, alínea “a.1”;
c) De consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,
nos termos do art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93;
e) Daqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com
esta Prefeitura Municipal de Itapevi; ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com
a Administração Pública, ou estejam impedidos de licitar e contratar nos termos do artigo
7° da Lei Federal n° 10.520/02.
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5. DA DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. Os Envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO” deverão ser entregues
impreterivelmente no dia 04 de Novembro de 2019, às 14h00, Identificados, na Sala de
Licitações, situada no 2° andar, da Prefeitura do Município de Itapevi, Rua Agostinho Ferreira
Campos, nº 675 – 2º Andar, Vila Nova Itapevi - Itapevi-SP, onde serão protocolados.
5.2. A abertura dos envelopes se dará às 14h00, do mesmo dia, no endereço acima
indicado, na sala de licitações, em ato público.
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE DOCUMENTAÇÃO
6.1.

DO ENVELOPE 01 “PROPOSTA DE PREÇOS”

6.1.1. O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os
demais documentos exigidos neste edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo
em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ENVELOPE No. 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2019
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PROPONENTE:
6.2.

DO ENVELOPE 02 “DOCUMENTAÇÃO”

6.2.1. O envelope 02 deverá conter a Documentação relativa à habilitação jurídica,
qualificação econômico-financeira, a qualificação técnicae regularidade fiscal e trabalhista,
em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
ENVELOPE No. 02
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2019
“DOCUMENTAÇÃO”
PROPONENTE:
7. DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES
7.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente Pregão,
especialmente para formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer e
de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos a licitante deverá indicar um
representante devidamente credenciado.
7.2. Para efeito de cumprimento do disposto no item 7.1, poderá ser indicado um
representante legal da empresa devidamente credenciado através de documento hábil,
conforme modelo constante no Anexo III.
7.3. Tratando-se de representante legal (sócio (a), proprietário (a), dirigente ou
assemelhado), poderá ser apresentado cópia do instrumento constitutivo da empresa
registrado na Junta comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
7.4. Tratando-se de Procurador, deverá ser apresentada cópia do instrumento público de
procuração ou de instrumento particular do representante legal que o assina, do qual
constem poderes específicos para formular ofertas e lances negociar preço, interpor recursos
e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes a este
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certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa na forma estipulada no item. 7.3.
7.5. O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se
exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
7.6. O documento de identificação do representante legal e credenciamento (conforme
Anexo III) deverão ser entregues ao Pregoeiro no momento da abertura da sessão da
licitação, que será devidamente avisado pela comissão e participantes.
7.7. O documento de credenciamento do representante legal será retido pelo Pregoeiro e
juntado ao Processo Licitatório.
7.8.

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.

7.9. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o pregoeiro verificará o efetivo
credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes.
7.10. Serão indeferidos os credenciamentos sempre que não forem apresentados os
documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de
representante legal da licitante, e dos poderes específicos para prática dos atos do Pregão,
como dar lances, manifestar a intenção de recorrer, desistir e renunciar a esse direito.
7.11. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de formular lances verbais,
manifestar a intenção de recorrer, de desistir e renunciar ao direito de interpor recursos e de
praticar demais atos no decorrer da sessão.
7.12. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes que não
tenham sido credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram, de modo algum, no
bom andamento dos trabalhos.
8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1. Cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 (dois) envelopes, devidamente
fechados e indevassáveis, no endereço, data e hora estabelecido no preâmbulo deste edital,
com as respectivas identificações, segundo item 6, contendo:
8.2.

Do envelope N° 01 – Proposta de Preços:

8.2.1.

O envelope N° 01 deverá conter a Proposta de Preços (Anexo IV);

8.2.2.
A Proposta de Preços deverá indicar ositens ofertados e o valor total da proposta, o
valor unitário e o valor total de cada item, observando as exigências estabelecidas neste
instrumento.
8.2.3.
A Proposta deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou
entrelinhas, em papel timbrado da licitante, redigida em apenas uma face da folha, em
linguagem clara e que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, e conterá:
8.2.3.1.

Razão social, endereço, CNPJ, telefone e e-mail;

8.2.3.2.
Especificação clara, completa e detalhada dos itens ofertados, conforme padrão
definido no Anexo I, com indicação de marca.
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8.2.3.3.
O Preço unitário e total do itemexpresso por algarismos, com duas casas decimais
inteiras após a vírgula, e o total da proposta expresso em algarismos e por extenso;
8.2.3.3.1.

O preço ofertado deverá ser para pagamento em até 21 (vinte e um) dias.

8.2.3.3.2. A proponente deverá ofertar seu preço, computando todos os custos básicos,
diretos e indiretos, bem como encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outros custos ou
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o preço ofertado.
8.2.3.4.
O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, contados da abertura dos envelopes 01 – PROPOSTA DE PREÇOS.
8.2.3.5.
Declaração da licitante, de que se vencedora, reúne condições de apresentar em
até 03 (três) dias úteis contados do encerramento da sessão, os seguintes documentos:
a)
b)

Relatório de Avaliação Técnica (RAT) expedido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia
do Ministério do Exército dentro do prazo de validade;
Titulo de Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR);

c)

Relatório Experimental (ReTex);

d)

Apostilamento do Exército (para comercializar) dentro do prazo de validade, conforme
o Art. 30 da Portaria nº 18 – DLOG, de 18 de Dezembro de 2006 do Exército Brasileiro.

8.2.3.6.
A licitante deverá juntar à proposta comercial os dados complementares para
assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico análogo (ANEXO X).
8.3.

Do envelope N° 02 – Documentos de Habilitação:

8.3.1.
O envelope N° 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica e à qualificação econômicofinanceira, em conformidade com o previsto a seguir:
8.3.2.

A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratandose de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por
órgão competente, quando a atividade assim exigir.
e) Declaração da licitante de que inexistem impedimentos para contratar com a
Administração Pública (Anexo VI).
f) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal
e no art. 27, inciso V da Lei 8.666/93 (Anexo V).
8.3.3.
A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:
a)

Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s)
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expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, no(s) qual(is) se indique(m)
que a empresa já forneceu produto semelhante ao objeto licitado de no mínimo 20% dos
quantitativos deste edital.
8.3.4.

A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consiste em:

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b)

Prova de inscrição no Cadastro Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de Regularidade de ICMS –
Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Certidão Negativa de Débitos Inscritos na
Dívida Ativa emitida pela Procuradoria Geral do Estado, expedida no local do domicílio
ou da sede da licitante, ou declaração de isenção, ou de não incidência assinada por
seu representante legal, sob as penas da lei;

d)

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;

e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

f)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com
efeitos de negativa), de acordo com a Lei n° 12.440/2011.

8.3.4.1. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual.
8.3.4.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
8.3.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da sessão pública em que for declarada
a licitante vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério desta Prefeitura, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
8.3.4.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.4.3.,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520/02.
8.3.5.
a)

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em:

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não
anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes;
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a.1)Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
8.4.

Disposições Gerais sobre a Documentação de Habilitação:

8.4.1.
Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros
da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação.
8.4.2. TODOS OS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA APRESENTADOS
PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM NOME DA LICITANTE, COM O NÚMERO DO CNPJ E
RESPECTIVO ENDEREÇO, DEVENDO SER OBSERVADO O SEGUINTE:
a)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ;

b)

Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o
respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;

c)

Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial,
simultaneamente.

8.4.3. O não atendimento de qualquer exigência ou condição do subitem 8.3. implicará na
inabilitação da licitante.
8.4.4. Não serão aceitos neste procedimento licitatório “protocolos de entrega” ou
“solicitação de documentos”, em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que
se refere às certidões.
8.4.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas, salvo a certidão de
falência referida no subitem 8.3.5., alínea “a”.
8.4.6. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão, acarretará a inabilitação
da proponente.
8.4.7. O (a) Pregoeiro(a) ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta
nos “sites” dos órgãos expedidores na Internet, para verificação de veracidade dos
documentos ora obtidos.
9. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO
9.1.

Os procedimentos a serem adotados para a realização do Pregão são os seguintes:

9.1.1. No dia, hora e local designado neste edital, as licitantes deverão estar legalmente
representadas por sócio, diretor ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes
específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.
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9.1.2. Instalada a sessão pública do Pregão, será iniciado o credenciamento, as licitantes
deverão apresentar o credenciamento (bem como os dados referenciais), a Habilitação
Prévia e a declaração das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, documentos estes
que deverão ser apresentados no ato do credenciamento.
9.1.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope com a proposta, estará encerrado o
credenciamento e, por conseguinte, a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame. Em seguida, será verificada a conformidade das propostas com os requisitos deste
edital.
9.1.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do
edital, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples
manifestação do proponente.
9.1.3.2. A sessão poderá ser suspensa para análise das especificações técnicas das propostas.
9.1.3.3. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de preços.
9.1.3.4. O critério de julgamento desta licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
9.1.4. No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará
individualmente os licitantes ofertantes de propostas de preços até 10% (dez por cento)
superiores a menor proposta, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do
autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor,
os lances verbais deverão ter decréscimo de no mínimo ao indicado nos itens do Anexo II,
preço do Termo de Decréscimo por Lance da Prefeitura de Itapevi, e o tempo de duração
dos lances será definido pelo Pregoeiro no início da sessão.
9.1.4.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
9.1.4.2. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade das propostas que
oferecem menor preço, com o parâmetro de preço definido no termo de referência da
Prefeitura, bem como sua exequibilidade.
9.1.5. O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais até o momento
em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados, respeitando o limite de
exequibilidade.
9.1.5.1. Não serão aceitos lances cujos valores forem iguais ou maiores ao último lance que
tenha sido anteriormente ofertado.
9.1.5.2. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos
a este item, ficando sua última proposta registrada para classificação definitiva ao final da
etapa.
9.1.5.3.
Todos os lances ofertados serão registrados em uma lista de classificação provisória
que, ao final, será substituída por uma lista de classificação definitiva.
9.1.6.
Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá à classificação
definitiva das propostas, a qual terá como critério o menor lance, observada as
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no
edital.
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9.1.7.

No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

9.1.7.1. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e dentre
elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será
considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais empresas assim qualificadas,
a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado nos termos da cláusula 9.1.7.2.
9.1.7.2. Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor, a classificação
será decidida por sorteio, a ser realizada na própria sessão de julgamento do pregão.
9.1.7.3. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte forem de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde
que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.7.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após
convocada, poderá apresentar, na própria sessão de julgamento do pregão, no prazo de até
05 (cinco) minutos, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que o item será adjudicado a seu favor;
9.1.7.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite
estabelecido no item 9.1.7.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.1.7.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 9.1.7.3, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta;
9.1.7.3.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.1.8. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto aos itens e valor, o
pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
valor e caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
9.1.9. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de
documentação do proponente classificado em primeiro lugar.
9.1.10. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado
e habilitado será declarado vencedor.
9.1.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, assim considerado o momento imediatamente posterior à fase de
habilitação, prorrogáveis por igual período, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.1.12.
A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.1.11, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
9.1.13.
Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com seu
autor e decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.1.14.
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.
9.1.14.1. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos autos insuscetíveis
de aproveitamento.
9.1.14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante conforme previsto
no item 10.1.14, importará na decadência do direito de recurso e na declaração do pregoeiro
do licitante vencedor.
9.1.15.
Decididos, quando for o caso, o recurso, o pregoeiro declarará o vencedor da
licitação, encaminhando os autos do processo à autoridade competente, para
homologação do certame, podendo revogar a licitação nos termos da Lei n° 8.666/1993 e
suas alterações.
9.1.16. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes
desclassificados e dos classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia
da Administração, até a assinatura do termo de contrato com o(s) licitante(s) vencedor(es)
do processo licitatório.
9.1.16.1. Superada a etapa da assinatura do termo de contrato, as licitantes deverão retirar
os envelopes, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o qual os mesmos serão
eliminados.
9.1.17. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou
com borrões, rasuras em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não
atenderem às exigências essenciais do edital.
9.1.18. Nas situações previstas no item 9.1.8 o pregoeiro negociará diretamente com o
proponente para que seja obtido o melhor preço.
10. DO VENCEDOR
10.1. O licitante somente será declarado vencedor se sua proposta final contemplar valor
igual ou inferior ao Preço Máximo Fixado no Orçamento Estimado da Prefeitura do Município
de Itapevi, SP, Anexo I, salvo quando arguido pelo Licitante motivo devidamente
comprovado e aceito pela Administração;
10.2.

O valor ofertado será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato.

11. DA HOMOLOGAÇÃO
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11.1. A homologação do presente certame compete aSecretária de Segurança e
Mobilidade Urbana, ato que será praticado imediatamente após o julgamento e esgotado
os prazos recursais ou a decisão dos recursos eventualmente interpostos.
12. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
12.1. A Contratada deverá assinar o Termo de Contrato em até 03 (três) dias, contados da
data da convocação pelo Departamento de Compras e Licitações.
12.2. A contratação do vencedor do certame será realizada nos termos do previsto no
artigo 62 da Lei Federal n° 8.666/93, através da emissão de termo de contrato.
12.3. O contrato a ser firmado com a Licitante vencedora, incluirá as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, os quais estarão vinculados, bem como demais
condições determinadas pela Lei, visando à fiel entrega dos objetos da presente licitação e
obedecidas a forma da minuta constante do Anexo VIII, observadas as condições específicas
do Anexo I.
12.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, caracterizará
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se à multa prevista no item 16.3
e 16.4 deste edital, sem prejuízo das demais sanções legais.
13. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO
13.1. Os coletes deverão ser entregues na Secretaria de Segurança, localizada na Estrada do
Itaqui, n° 81 – Refúgio dos Pinheiros – Itapevi/SP – CEP 06690-110 – Tel. (11) 4205 2433.
13.2. Os coletes deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias úteiscontados a partir da
data de recebimento da Nota de empenho e autorização de compra emitida pelo Exército
Brasileiro – DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados).
14. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
14.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para o efetivo atendimento do objeto
licitado, tais como transporte, frete, pedágio, mão de obra, assistência técnica, tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.
14.2. À Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, caberá o recebimento do objeto e a
verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dandose em conformidade com o art. 73, inciso II, da Lei n° 8.666/93:
14.2.1. Provisoriamente, recebidos por servidores previamente designados para
acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal/Fatura, para
efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as exigências Editalícias;
14.2.3.Definitivamente, de forma expressa, em até 05 (cinco) dias do recebimento provisório,
através da verificação da qualidade e quantidade do objeto, e consequente aceitação.
Constatadas quaisquer irregularidades no objeto entregue, a Secretaria de Segurança e
Mobilidade Urbana, poderá:
a)

Rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações técnicas exigidas,
determinando sua substituição;

b)

Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
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14.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contado do recebimento da notificação, mantido o preço inicialmente
contratado.
14.4. A recusa da Contratada em atender ao estabelecido no item 13 levará à aplicação
das sanções previstas por inadimplemento.
15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda brasileira através de depósito bancário,
sendo que os dados da conta corrente devem ser informados na Proposta Comercial
conforme Anexo IV, em até 21 (vinte e um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal
Eletrônica pela Secretaria Municipal de Fazenda e Patrimônio devidamente atestada
pelaSecretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.
15.2. A nota fiscal eletrônica deverá estar com a discriminação resumida do item entregue,
número da licitação, número deste Contrato, número do Empenho, número do Pedido, local
de entrega e outros que julgar convenientes, não apresentar rasuras e/ou entrelinhas.
16. PENALIDADES
16.1. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, na Lei n° 10.520/02,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a
proposta; desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação
exigida para o certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá
estar sujeita à pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de
Itapevi, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/02.
16.2.1. Além da penalidade prevista no subitem 16.2, também ensejará à licitante a cobrança
por via administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de
sua proposta.
16.2.1.1. Na hipótese de Sistema de Registro de Preços, o cálculo da multa de até 10% (dez
por cento) de que trata o subitem 16.2.1, levará em consideração o valor do item proposto,
multiplicado por sua quantidade total estimada no ato convocatório.
16.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
15.4. O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo
do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e no artigo 7º da Lei 10.520/02,
sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:
a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando
forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido
diretamente;
b) multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
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c) multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento
equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;
d) multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com este
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em
inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato
jurídico análogo, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do
contrato ou instrumento equivalente;
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na
prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, dos quais decorram prejuízos ao
interesse público de difícil reversão.
16.4.1. As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser
aplicadas juntamente com a sanção de multa.
16.5. Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos
pelo Contratante.
16.5.1. Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.
16.6. O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente
será apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos
fixados no contrato ou instrumento equivalente.
16.7. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante
e/ou da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.
16.7.1. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação
da infratora.
16.8. O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.
17. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
17.1. Os recursos e impugnações cabíveis, decorrentes dos atos oriundos da presente
licitação, serão dirigidos ao Sr. Pregoeiro, devendo ser os mesmos protocolados no setor de
Compras e Licitações, sito a Rua Agostinho Ferreira Campos, n° 675, 2º Andar – Vila Nova
Itapevi - Itapevi-SP, das 8h00 às 16h00, dos dias úteis.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
edital o interessado que não se manifestar até o 2° (segundo) dia útil anterior à data da sessão
do Pregão, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer
manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não
terá efeito de recurso perante a Administração.
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18.2. Os autos do processo de licitação somente terão vistas franqueadas aos interessados
a partir da intimação das decisões recorríveis.
18.3. O Adjudicatário fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões propostas pela Administração, nos termos do disposto no artigo 65,
§ 1° da Lei 8.666/93.
18.4. É facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente dos envelopes.
18.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
18.6. A Licitante/CONTRATADA deverá atender e fazer cumprir, sob pena de
inadimplemento contratual, todas as normas regulamentares e legais aplicáveis a
atividade/fornecimento, independentemente de sua transcrição ou menção expressa no
Instrumento Convocatório e seus anexos, como, por exemplo, aquelas expedidos pela
ANVISA, VISA, INMETRO, ABNT, CETESB, MAPA, MS, etc.
18.7. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.
18.8. Todos os documentos de habilitação, cujos envelopes forem abertos na sessão, bem
como as propostas serão rubricados pelo(a) Pregoeiro(a) e pelas licitantes presentes que
assim o desejarem.
18.9. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer
direito a reclamação ou indenização, com fulcro no art. 49 da Lei de Licitações.
18.10. Nos termos da Lei Federal 10.520/02, o pregoeiro designado para a presente licitação
é o Sr. Lindomar Vieira Rodrigues (substituindo, caso necessite, o Sr. Rafael Gangi Tupiniquim)
auxiliado pela equipe de apoio nomeada pela Portaria nº. xx/19 de xxxxx.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI, 17 DE OUTUBRO DE 2019.
Rogério de Oliveira
Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
1. DO OBJETO
1.1.
AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI,
conforme condições estabelecidas neste memorial descritivo.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DOS VALORES ESTIMADOS
ITEM

DESCRIÇÃO

I

UND.

QTD.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Und.
Feminino Tamanho P - 01 capa sobressalente por unidade

8

R$ 1.807,87

R$ 14.462,96

02

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Und.
Feminino Tamanho M – 01 capa sobressalente por unidade

9

R$ 2.053,82

R$ 18.484,38

03

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Feminino Tamanho G – 01 capa sobressalente por unidade

1

R$ 2.289,21

R$ 2.289,21

04

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Feminino Tamanho GG – 01 capa sobressalente por unidade

1

R$ 2.422,6

R$ 2.422,60

05

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Masculino Tamanho P – 01 capa sobressalente por unidade

21

R$ 1.892,71

R$ 39.746,91

06

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
- Masculino Tamanho M – 01 capa sobressalente por unidade

53

R$ 2.169,17

R$ 114.966,01

07

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
Und.
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
- Masculino Tamanho G – 01 capa sobressalente por unidade

22

R$ 2.415,66

R$ 53.144,52

08

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
Und.
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
- Masculino Tamanho GG – 01 capa sobressalente por unidade

4

R$ 2.522,66

R$ 10.090,64

Und.

Und.

Und.

Und.

TOTAL GERAL

R$ 255.607,23

Valor Total Estimado da Licitação R$ 255.607,23(duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos
e sete reais e vinte e três centavos).
2. JUSTIFICATIVA
A presente requisição tem por finalidade a aquisição de Coletes Balísticos para os
componentes da Guarda Civil Municipal de Itapevi.
Atualmente a Guarda Municipal possui um efetivo de 225 Agentes, sendo que há processo
de Concurso Público o qual permitirá o ingresso de outros 40 Agentes, fazendo com que o
número atual passe a ser de 265 (duzentos e sessenta e cinco) Guardas Civis Municipais.
Justifica-se a efetiva necessidade de aquisição de Coletes Balísticos para os profissionais da
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Guarda Civil Municipal de Itapevi, lotados na Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana,
devido este material se tratar de Equipamento de Proteção Individual de cada integrante da
Guarda Civil Municipal, levando-se em conta que este equipamento possui data de validade.
Esclarecemos ainda, que mediante esta aquisição, teremos condições de ter nossos Agentes
em perfeitas condições de segurança, a fim de realizarem um excelente trabalho em nossa
cidade.
Justificativa da não separação dos itens por unidade
Os coletes utilizados pelos Guardas Civis Municipais são caracterizados e fazem parte de seu
uniforme. A aquisição por item poderia acarretar falta de padronização, uma vez que,
possivelmente, teríamos um vencedor para cada tamanho, além da falta de padronização,
pode ocorrer perda na economia de escala, considerando que os coletes possuem prazo de
validade e são produzidos em razão da demanda e alguns itens serão adquiridos numa
pequena quantidade o que poderá acarretar um aumento no custo de produção e no preço
para englobar o custo com frete.
Assim sendo, a aquisição em lotes não trará prejuízo da ampla competividade entre as
empresas licitantes nem na economia de escala para a Administração.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.

OBJETIVO E NORMAS DE REFERÊNCIA

1.1.
Elaborar memorial descritivo com as especificações técnicas do colete de proteção
balística a ser adquirido pela Guarda Municipal de Itapevi, GCMI. O EPI será empregado na
proteção do guarda municipal em missões de patrulhamento preventivo e ostensivo e de
preservação da ordem pública, com a segurança e qualidades necessárias para garantir sua
integridade, com conforto possível.
1.2.

Para tanto, serão observadas as seguintes normas referenciais:

1.2.1. AATCC – 20 E 20A;
1.2.2. AATCC 22;
1.2.3. AATCC 147;
1.2.4. ASTM 1059;
1.2.5. ASTM D 2261;
1.2.6. AS/NZS 4399;
1.2.7. CONMETRO, Resolução nº 2;
1.2.8. NBR 5426;
1.2.9. NBR 10591;
1.2.10. NBR 10588;
1.2.11. NBR 10591;
1.2.12. NBR 12546;
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1.2.13. NBR 13216;
1.2.14. NBR 20344;
1.2.15. N.I.J. Standard – 0101.04 Rev A;
1.2.16. Portaria Inmetro nº 149, de 24 de março de 2011. (tolerâncias de confecção)
2.

DEFINIÇÕES.

2.1.
Amostragem: 01 unidade de produto a ser selecionado, aleatoriamente, para verificar
conformidade com as exigências de aceitação, pela empresa vencedora da licitação, que
deverá apresentar o produto em até 20 dias úteis após pedido realizado pela contratante.
2.2.
Colete de Proteção Balística: é um equipamento destinado a oferecer proteção ao
tronco do guarda municipal, quanto a ameaças de impacto de projeteis de armas de fogo.
Além da definição técnica (Colete de Proteção Balística Nível III-A) é, também, conhecido
pelas designações de “Colete à Prova de Balas”, “Colete de Proteção” ou “Colete de Proteção
à Prova de Balas”, geralmente seguido da referência ao nível de proteção.
2.3.

Lote: Conjunto de unidades do produto grupadas segundo um determinado critério.

2.4.
Lote de fabricação: Conjunto de unidades do produto oriundas de uma produção,
grupadas segundo critérios de homogeneidade.
2.5.
Lote de Inspeção: Conjunto de unidades de produto a ser amostrado para verificar
conformidade com as exigências de aceitação.
2.6.
Lote de Homologação: Conjunto de unidades do produto, oriundo do lote de
fabricação, selecionado, aleatoriamente, pela Comissão de Recebimento, para fins de
realização de testes de recebimento definitivo.
3.

CARACTERÍSTICAS GERAIS.

3.1.
O Colete de Proteção Balística descrito nestas especificações será de uso operacional,
com abertura lateral e classificado no nível de proteção balística III-A, com normatização de
aprovação exigida pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, por meio do CAEx (Campo de
Provas de Marambaia – RJ), abrangendo todos os níveis de ameaças inferiores ao ora
requisitado e estabelecido na referida norma;
3.2.
Deverá possuir capa confeccionada em material de qualidade, oferecendo adequado
ajuste ao corpo, para utilização preventivo e ostensivo, de forma a não comprometer nenhuma
área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com
liberdade para movimentos;
3.3.
Os painéis deverão apresentar materiais balísticos especiais, classificados no nível de
proteção III-A, sendo um dorsal e outro frontal. Estes painéis podem ser confeccionados em
materiais diversos, à escolha do fabricante, tais como fibras de aramida ou de polietileno, nas
construções, trama e urdume, multiaxial ou unidirecional, em suas diversas versões e
gramaturas, ou pela combinação de materiais desde que todos os materiais utilizados nas
combinações mantenham os mesmos padrões de qualidade e vida útil, sendo compulsório o
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acondicionamento destes painéis em invólucro termo selado com a capacidade de repelir
líquidos;
3.4.
A massa total ou o peso do colete completo (capa, painéis balísticos) deverá atender
o discriminado na tabela 1 abaixo, com tolerância de 10% (dez por cento):
3.5.
O Colete de Proteção Balística descrito nesta especificação pode ser confeccionado
nos modelos MASCULINO e FEMININO;

TABELA 1 – Tamanhos, modelos e pesos dos coletes balísticos nível III-A

Tipo de
Colete

Tamanho

Modelo
1. Feminino

Pequeno

Nível III-A

2. Masculino

Médio

3. Feminino
4. Masculino

Grande

5. Feminino
6. Masculino

Extra
Grand
e

Peso (massa) máximo admitido
(g)
1.760 g

7. Feminino
8. Masculino

2.200 g
1.980 g
2.530 g
2.200 g
2.860 g
2.640 g
3.300 g

3.5.1. Nestas especificações, o colete de proteção balística feminino, descrito no subitem 3.4,
serão entendidos como preferencialmente femininos, em razão de não serem exigidas as
adequações à proteção do busto, previstas no artigo 7º da Portaria 18 – D Log (Ministério
da Defesa);
3.5.2. Poderão ser confeccionados em quatro tamanhos, a saber:
3.5.2.1. Pequeno, também identificado pela letra “P”;
3.5.2.2. Médio, também identificado pela letra “M”;
3.5.2.3. Grande, também identificado pela letra “G”;
3.5.2.4. Extragrande, também identificado pelas letras “GG”.
3.6.
O colete balístico deve ser confeccionado em material que ofereça a proteção
balística exigida nesta especificação técnica, agindo não somente na paralisação da
trajetória do projetil impactado contra o colete, mas também na absorção das ondas de
choque resultantes;
3.7.
O colete a ser fornecido deve permitir um adequado ajuste ao corpo, para ser utilizado
de maneira preventivo e ostensivo, sobre o uniforme guarda municipal, de forma a não
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comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e
comodidade de uso, com liberdade para movimentos.
3.8.

PAINÉIS BALÍSTICOS

3.8.1. Os painéis balísticos são compostos em duas partes, a dorsal e a frontal. As
características das matérias-primas utilizadas na confecção dos painéis balísticos são de livre
escolha dos fabricantes desde que respeitando as instruções contidas nestas especificações.
O formato e as dimensões dos painéis deverão estar conforme as figuras 1 e 2.

Figuras 1 e 2.
3.8.2. A linha de costura, que mantém unidas as camadas de que se compõe cada painel,
deve possuir características necessárias à junção das lâminas na borda do painel devendo ser
debruada após a costura ou aplicada tecnologia de igual qualidade ou superior que impeça
o desfiamento das lâminas. Cada painel é envolvido por um invólucro condicionado à sua
forma e dimensões, confeccionado em tecido de poliamida impermeabilizado, tendo as
bordas previamente debruadas ou aplicada tecnologia de igual qualidade ou superior que
impeça o seu desfiamento, conforme tabela(s) abaixo:
TABELA 2 – Dimensões (mm) do painel balístico MASCULINO.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

470

400

340

180

280

480

420

390

180

310

150

440

450

50

150

M

500

430

370

200

300

510

450

420

200

340

170

470

480

60

170

G

530

460

400

220

320

540

480

450

220

360

190

500

510

70

190

GG

560

490

430

240

340

570

510

480

240

380

210

530

540

80

210
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TABELA 3 - Área média de proteção (m²) – MASCULINO.
TAMANHO

ÁREA FRONTAL

ÁREA DORSAL

ÁREA TOTAL

P

0,1452

0,1605

0,3057

M

0,1670

0,1850

0,3520

G

0,1905

0,2117

0,4022

GG

0,2154

0,2363

0,4517

TABELA 4 – Dimensões (mm) do painel balístico FEMININO.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

450

340

260

120

260

460

360

330

100

290

140

420

430

50

140

M

470

370

290

130

280

480

390

360

110

310

150

440

450

50

150

G

490

400

320

140

300

500

420

390

120

330

170

460

470

50

170

GG

540

440

350

150

330

550

460

430

130

360

190

500

520

50

190

TABELA 5 - Área média de proteção (m²) – FEMININO.
TAMANHO

ÁREA FRONTAL

ÁREA DORSAL

ÁREA TOTAL

P

0,1090

0,1241

0,2331

M

0,1256

0,1420

0,2676

G

0,1430

0,1609

0,3039

GG

0,1729

0,1946

0,3675

3.8.3.
O tecido deve ser resistente e o acabamento das costuras e bordas deve ter
acabamento industrial que evite rasgos, desfiamentos da borda do tecido ou defeitos que
possam ser atribuídos ao esforço causado pela massa (peso) do material balístico;
3.8.4.
Suas dimensões e áreas de proteção (frontais e dorsais) deverão obedecer às medidas
constantes dos gabaritos disponíveis para consulta dos licitantes ou seus representantes legais;
3.8.5.
Deverão possuir ainda, fixada na primeira ou segunda camada, uma etiqueta de
material resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével,
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contendo dados relativos ao Tamanho, Nível de Proteção Balística, números de lote e de série,
marca, modelo, data de fabricação e de validade, bem como a sigla GCMI;
3.8.6.
Deverão possuir travetes existentes nas regiões periféricas do painel, em número mínimo
de 05 (cinco) pontos – laterais inferiores, laterais mediana e gola, destinadas a manter a união
das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo tempo da garantia;
3.8.7.
No caso de placas (camadas) confeccionadas por meio de trama e urdume (tecido),
além do descrito no item “3.8.6.” estas deverão possuir acabamento em “debrum” em todo o
perímetro (orla) do painel (camadas unidas) a fim de evitar o desfiamento da trama, podendo
ser adotado outro tipo de tecnologia fabril que garanta o mesmo fim pretendido, sem que tal
acabamento comprometa a flexibilidade mínima exigida para os painéis balísticos;
3.8.8.
Os demais materiais não confeccionados por meio de trama e urdume, além do
descrito no item “3.8.6.”, deverão possuir acabamento fabril conforme tecnologia para este fim,
em todo o perímetro (orla) do painel balístico (camadas unidas) a fim de evitar o desfiamento
das lâminas, sem que tal acabamento comprometa a flexibilidade mínima exigida para os
painéis balísticos.
3.8.9.
Deverão ser recobertos por um invólucro de nylon, tecido 100 % Poliamida Nylon 6.6 de
Alta Tenacidade dublado com filme de poliuretano para processos de selagem por ultrassom e
alta - frequência. 100% poliamida 6.6, na cor descrita no subitem “4.3.”, confeccionado para
proteger os painéis balísticos de fatores tais como raios UV, chuva, suor, água, imersão em
líquidos, entre outras substâncias que possam atingi-lo, pelo que o arremate de fechamento do
invólucro deverá ser por sistema de termofusão ou processo similar de mesmos efeitos, que
garantidamente impeça a entrada de raios UV e de líquidos que possam contaminar ou
comprometer a eficiência dos painéis balísticos;
3.8.10. No lado interno oposto à face de impacto do painel, deverá ser fixada etiqueta do
fabricante, medindo 12x15cm, fixada entre 02 cm (dois centímetros) a 04 cm ( quatro
centímetros) da base e em todo seu perímetro por sistema de termofusão ou processo similar de
mesmos efeitos, contendo a identificação nos padrões da norma de referência básica (NIJ
0101.04 REV A), com a identificação “GCMI” acima dos dados de identificação e abaixo dos
dados do fabricante, além de eventuais instruções/orientações do fabricante quanto ao uso e
conservação, tudo gravado com tinta garantidamente indelével;
3.8.11. A utilização de qualquer outro tipo de material junto do painel balístico com a finalidade
de antitrauma ou qualquer outra finalidade deve ter as mesmas condições de qualidade e
períodos de garantia, igual à do material balístico.
3.9.

CAPAS

3.9.1.
As capas (frontal e dorsal) deverão estar, em suas faces internas, voltadas ao corpo do
usuário, deverão possuir em toda a extensão acabamento em forro antibacteriano, antialérgico,
macio e, nas áreas dos painéis balísticos, deverão ter, ainda, sistema de ventilação do tipo
tecnologia de “gerenciamento de temperatura corporal” ou similar de qualidade e que tenha
o mesmo ou melhor desempenho;
3.9.2.
Em suas faces externas, deverão possuir em toda a extensão acabamento
antibacteriano, antialérgico, macio, contra raios UV – A/B, com fator de proteção UFP 40;
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3.9.3.
Deverão ser confeccionadas em material de qualidade, oferecendo adequado ajuste
ao corpo, para utilização preventivo e ostensivo, de forma a não comprometer nenhuma área
de proteção, otimizando a relação existente entre resistência e comodidade de uso, com
liberdade para movimentos;
3.9.4.
Na capa frontal, deverá apresentar abertura na face inferior interna, com sistema de
ganchos e argolas, (tira macho/fêmea) de forte ligação, sendo a face fêmea voltada para o
corpo do usuário, disposta horizontalmente em toda a largura da capa, na mesma cor desta,
para modelo MASCULINO medindo 2 cm (dois centímetros) de largura, com 2 cm de distância
da barra e 2 a 3 cm (dois a três centímetros) de distância da lateral; e para o modelo FEMININO
medindo 2 cm (dois centímetros) de largura, por toda sua extensão (na horizontal), com 2 cm
(dois centímetros) de distância da barra e 2 a 3 cm (dois a três centímetros) de distância da
lateral;
3.9.5.
Na capa frontal, região superior, deverá existir um prolongamento de 10 cm da capa
(aba de contato), além do limite do painel balístico frontal, no mesmo comprimento e largura
da aba superior da capa dorsal, dotado de sistema de ganchos e argolas (fêmea), de forte
ligação, disposta verticalmente na largura e extensão da aba da capa, na mesma cor desta,
medindo 8 cm de largura por 15 cm de comprimento, e distando 3 cm da borda superior da
aba;
3.9.6.
Na capa frontal, deverá ser bordado na altura do peito e do lado esquerdo, o Distintivo
da GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI com aproximadamente 9 cm de diâmetro e do lado direito
deverá ser bordado a logomarca da Prefeitura de Itapevi acima da afixação de velcros na
mesma cor do tecido com 08 cm de comprimento por 02 centímetros de altura, para fixação
das Tarjetas. Deverá ser bordado nas costas as palavras “GUARDA MUNICIPAL” em forma reta
na cor branca com letras no tamanho aproximados de 3,5 centímetros de altura por 2,5 de
largura na fonte Arial, e logo abaixo, centralizada a palavra “ITAPEVI” com a mesma fonte e
tamanho.
3.9.7.
Capa dorsal com abas laterais contínuas, para o modelo MASCULINO com 19
centímetros de altura e modelo FEMININO com 15 centímetros de altura, prolongamento da
capa dorsal e sem costuras de ligação, partindo em direção à parte frontal, distando a aba 3
(três) centímetros e modelo feminino 01 (um) centímetro da borda lateral inferior da base da
capa;
3.9.8.
As abas horizontais, medindo 19 cm de altura (vertical) para o modelo MASCULINO e 15
cm de altura (vertical) para o modelo FEMININO, terão por comprimento horizontal a distância
desde o limite em que começa a área dorsal até a extremidade central de contato com a outra
aba na capa frontal, conforme tamanho do colete, sendo dotadas na parte interna voltada
para o corpo, de sistema de ganchos e argolas de forte ligação, do tipo “macho”, medindo este
18 cm de altura (vertical) e 15 cm de largura FEMININO, costurados na extremidade das abas,
na mesma cor da capa, expondo somente a face “macho” do sistema de fixação para contato
com a tira “fêmea” da capa frontal;
3.9.9.
Capa dorsal, parte externa, face superior, dotadas de abas com 8 cm de largura, 18
cm de comprimento, continuação da capa dorsal e sem costuras de ligação, com sistema de
ganchos e argolas de forte ligação, do tipo “macho”, costurados na extremidade interna destas
e revestidos pelo mesmo tecido e cor da capa, expondo somente a face “macho” do sistema
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de fixação, medindo este 8 cm de largura por 10 cm de comprimento, e distando 5 (cinco)
milímetros da borda superior da aba;
3.9.10.
Capa dorsal, parte interna voltada para o corpo, com abertura na face inferior interna,
com sistema de ganchos e argolas (tira macho/fêmea), de forte ligação, sendo a face fêmea
voltada para o corpo do usuário, disposta horizontalmente em toda a largura da capa, na
mesma cor desta, para modelo MASCULINO medindo 2 cm (dois centímetros) de largura, com 2
cm de distância da barra e 2 a 3 cm (dois a três centímetros) de distância da lateral; e para o
modelo FEMININOmedindo 2 cm (dois centímetros) de largura, por toda sua extensão (na
horizontal), com 2 cm (dois centímetros) de distância da barra e 2 a 3 cm (dois a três centímetros)
de distância da lateral;
3.9.11.
Desenho técnico meramente ilustrativo das capas frontal e dorsal, nas figuras 3 e 4e
fotos 1 e 2
Figura 3.

Figura 4.

Logo GCMI

Foto 1 (FRENTE)

Foto 2 (COSTAS)
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3.9.12.

Etiqueta de acordo com instrução CONMETRO, Resolução nº 2;

3.9.13.
Deverá possuir em cada capa (frontal e dorsal), fixadas nos lados internos na parte
inferior da capa, etiqueta do fabricante, medindo 5,5 cm x 26 cm, estando a base da etiqueta
posicionada imediatamente acima da linha da costura do sistema de ganchos e argolas
(“macho”), contendo a identificação nos padrões da norma de referência básica (NIJ 0101.04
REV A), com a identificação “GCMI” acima dos dados de identificação, além de eventuais
instruções/orientações do fabricante quanto ao uso e conservação, tudo gravado com tinta
garantidamente indelével;
3.9.14.
A capa dorsal, em sua parte superior, deverá conter alça de resgate, figura 5, com
reforço interno em corda de nylon de 10 mm de diâmetro costurada à alça e capa, nas
extremidades, por travete em “X”, triplo, confeccionada com mesmo tecido e propriedades da
capa, em fino acabamento e sem proporcionar desconforto ou apresentar prejuízo visual ao
conjunto de proteção balística, sendo sua visualização discreta e simetricamente proporcional à
largura superior da capa:
Figura 5.

3.9.15. A base inferior do travete em “X” triplo, ponto mais sensível ao esforço, deverá possuir
reforço de costura a fim de evitar a ruptura quando for alçado o material em decorrência do
levantamento e arrasto do usuário nas situações que tal ação for necessária;
3.9.16. A alça de resgate deverá suportar, sem desfiamento, soltura, ruptura de costura ou
rasgos mesmo que da capa, no mínimo, 120 Kg de arrasto;
3.9.17. Para acondicionamento dos painéis balísticos deverão ser respeitados os respectivos
gabaritos para os modelos MASCULINOS e FEMININOS fornecidos pela GCMI, ficando com uma
folga próxima de 10 mm (dez milímetros), em todo o contorno, com altura da capa dorsal,
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incluindo as abas superiores dotadas do sistema de ganchos e argolas, com tolerância de 05
mm (cinco milímetros), nas medidas, conforme quadro abaixo:
COMPRIMENTO POR MODELO (MM)
TAMANHO

FEMININO

MASCULINO

P

580

640

M

610

670

G

640

700

GG

670

730

3.9.18.
Para todas as medidas de confecção que não possuem regramento próprio quanto a
tolerância, nesta especificação técnica serão admitidas tolerância de até ± 10 mm (mais ou
menos dez milímetros), conforme Portaria Inmetro nº 149, de 24 de março de 2011;
4.CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
4.1.

DO TECIDO DA CAPA - ÁREA EXTERNA E INTERNA INFERIOR.

4.1.1.
Quanto a matéria-prima, o fio usado no tecido plano das capas será de poliamida 6.6,
com fios texturizados a ar, multifilamentos, de média tenacidade, de titulagem 380 Dtex e 140
filamentos ou tecido similar com mesmas características, entendendo-se como similar um fio que
deve seguir o mesmo tipo de especificação e apresentar os mesmos resultados de performance
em laboratório;
4.1.2.
O tecido deve apresentar contornos de fios duplos perpendicular e transversalmente na
estrutura em tela para aumento de sua resistência, tinto na cor azul marinho noite, com
acabamento hidro repelente, na cor de acordo com L. A. B. informado descrito no subitem 4.3,
além de atender as demais características elencadas abaixo:
4.1.2.1. fios 100% poliamida 6.6, multifilamento, de média tenacidade, texturizado a ar;
4.1.2.2. título do fio: 380 Dtex no urdume e na trama;
4.1.2.3. número de filamentos: 140;
4.1.2.4. densidade do urdume de no mínimo 23 fios por centímetros;
4.1.2.5. densidade da trama de no mínimo 22 fios por centímetros;
4.1.2.6. estrutura do tecido com fundo em Tela 1 x 1;
4.1.2.7. contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0 x 8,0 mm;
4.1.2.8. contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0 x 5,0 mm;
4.1.2.9. gramatura mínima de 190 gr/m² acabado;
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4.1.2.10. resistência à tração do urdume mínima de
14552/2012;

25 N/mm - segundo norma NBR

4.1.2.11. resistência à tração da trama mínima de 25 N/mm - segundo NBR 14552/2012;
4.1.2.12. alongamento mínimo do urdume de 35 %;
4.1.2.13. alongamento mínimo da trama de 35 %;
4.1.2.14. resistência ao rasgo sentido trama e urdume de no mínimo 80 N - segundo norma NBR
14553/2012;
4.1.2.15. corante: tingimento a base de anilinas ácidas;
4.1.2.16. acabamento: hidrorepelente com no mínimo nota 4 segundo AATCC 193 e 90% no
Spray Test segundo norma AATCC 22.
4.2.

DO TECIDO DA CAPA - ÁREA INTERNA SUPERIOR

4.2.1.

Confeccionada em 100% poliéster, norma AATCC 20 e 20A;

4.2.2.

Estrutura: tridimensional (3D) em malha por trama (Malharia Circular);

4.2.3.
Face externa: com fio texturizado de Titulo 167 Dtex com 48 filamentos e fio Liso de título
50 Dtex com 24 filamentos- norma ASTM D 105;
4.2.4.
Fio de estrutura: monofilamento de poliester com título superior a 70 Dtex - norma ASTM
D 1059;
4.2.5.

Face interna: em fio texturizado de título 76 dtex - norma ASTM D 1059;

4.2.6.

Número de colunas: mínimo 12 colunas por centímetro - NBR 12060;

4.2.7.

Número de carreiras de malhas - mínimo 19 por centímetro - NBR 12060;

4.2.8.

Gramatura: 290 g/m2 (+ou- 10%), NBR 10591;

4.2.9.
20344;

Resistência à abrasão de 20.000 ciclos em seco, 10.000 ciclos em úmido, padrões NBR

4.2.10.

Permeabilidade ao vapor: valor mínimo de 20 mg/cm2h, norma NBR ISO 20344;

4.2.11.

Coeficiente de permeabilidade: mínimo 200 mg/cm2, norma NBR ISO 20344;

4.2.12. Tratamento antimicrobial: (segundo norma AATCC 100) 40 lavagens, ou de qualidade
superior.
4.2.13. Serão admitidas a tolerância de até ± 10 mm (mais ou menos dez milímetros), para os
dimensionais de capa.
4.3.

DA COR PADRÃO GCMI

4.3.1.
Todos os tecidos empregados (capa interna e externa), deverão estar na cor azul
marinho noite, pantone 19.401-5TC, padrão GCMI, podendo o invólucro ser na cor preta.
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4.3.2.

O corante para o tingimento, deverá ser à base de anilinas ácidas, não metaméricas.

4.4.

DAS COSTURAS

4.4.1.

Deverão ser efetuadas com linha de poliéster título 80, na seguinte conformidade:

4.4.1.1. Em máquina reta de 1 agulha, ponto fixo 301 para fixação dos sistemas de ganchos e
argolas e pesponto externo rente ao contorno;
4.4.1.2. Em máquina reta de 1 agulha, ponto fixo 301 para fixação dos sistemas de ganchos e
argolas do tipo fêmea a 3 mm da borda e internamente com reforço em forma de ondas
opostas, formando um “oito – 8”, a fim de proporcionar flexibilidade e tenacidade à peça,
evitando o rompimento durante a abertura;
4.4.1.3. Costura em interloque bitola mínima de 1 cm para fechamento da capa;
4.4.1.4. Existência de travetes nas extremidades das alças e pontos vulneráveis da capa;
4.4.1.5. Quantidade de pontos por cm de 3,0 a 3,5 em todas as costuras;
4.4.1.6. A fixação da alça de resgate, tiras e abas devem ser reforçadas por 3 (três) costuras
tipo travete em cada extremidade das junções com a capa, assim como com o sistema de
ganchos e argolas;
4.4.2.
Todas as costuras devem ser garantidamente resistentes durante toda a vida útil do
produto.
4.5.

DO INVÓLUCRO (ENVELOPE BALÍSTICO)

4.5.1.
As características técnicas do tecido revestidor (invólucro), dos painéis balísticos, serão
conforme quadro abaixo:
DADOS FÍSICOS
ITEM

VALORES REFERÊNCIA

Poliamida 6.6 de alta tenacidade
(nylon) Dublado
com filme
100%
de
poliuretano
(Gramatura
100%

= 70

+/-

10

NORMAS

AATCC-20 e 20A

gr/m2)

NBR 10588
Construção: Tecido plano com ligação DENSIDADE:
TELA
Trama 22 ± 2 fios/cm - Urdume 22 ± 2
Título dos fios

210 ± 10% Denier ou

ASTM 1059

240 ± 10% Detex
Gramatura
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Cor

Azul marinho noite, pantone 19.401- PANTONE TÊXTIL
5TC

Acabamento

Inerentemente repelente a água e - Xóleo

4.5.2.
No aspecto visual e acabamento, o invólucro do painel frontal deverá ter em sua face
de impacto escrito com tinta garantidamente indelével os seguintes dizeres, “FACE DE IMPACTO”
com fonte de tamanho adequado e de fácil visualização.
5. QUALIFICAÇÕES / EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
5.1.
Deverá existir, na lâmina central (metade do número de lâminas) dos painéis frontal e
dorsal do colete, na região central, inserção de dispositivo eletrônico, do tipo “chip”, com dados
de codificação vinculados ao lote e número de série do colete;
5.2.
O colete balístico a ser fornecido deverá possuir RETEX emitido pelo Ministério da Defesa
– Exército Brasileiro, por meio do CAEx (Campo de Provas de Marambaia – RJ) e Certificado de
Registro ou Título de Registro do produto apostilado;
5.3.
Deverá ser apresentado, antes da realização das inspeções e dos testes para
homologação de aceite do produto, laudo emitido por laboratório independente com
comprovada capacitação para avaliação das características e propriedades dos tecidos, das
costuras, da colorimetria, da resistência ao arrasto da alça de resgate, do “gerenciamento de
temperatura corporal”, em conformidade com estas especificações técnicas, utilizados para a
confecção dos coletes, acreditado pelo SATRA (SatraTecnology Centre), pelo INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou pelo IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), atestando sua qualidade e propriedades de todo o montante adquirido;
5.4.
O colete balístico deverá estar acondicionado em embalagem única, interna e
externa, de qualidade, resistentes, que ofereçam proteção ao material contra ação de agentes
externos que possam causar danos às peças e material constitutivo, devidamente identificada na
parte externa com etiqueta autocolante contendo dados similares ao da etiqueta interna dos
painéis, em local visível, de fácil leitura, identificação e individualização do produto;
5.5.
Não poderá existir nenhum tipo de propaganda do fabricante, em áreas visíveis do
colete balístico como a capa, a exemplo de etiquetas expostas, marcas impressas e/ou outras de
mesma natureza, devendo estas estarem vinculadas às partes internas dos materiais, não visíveis
e em conformidade com as normas ora elencadas;
5.6.
Deverá ainda estar contido em cada embalagem, um manual ou cartão com
informações de uso, conservação e limites do material, em língua pátria, no formato de livreto
confeccionado com papel de qualidade e resistente.
5.7.
No mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante realizado ou estar realizando o
fornecimento do objeto, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste
termo de referência.
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5.8.
Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação
técnica, considera(m)-se compatível(eis) o (s) atestado(s) que expressamente certifique(m) que o
licitante já forneceu no mínimo 20% (vinte por cento) do objeto deste Termo de Referência.
5.9.
A exigência pela apresentação de atestados técnicos no percentual descrito se faz
necessário para resguardar a administração pública no sentido de garantir a execução do
contrato e, consequentemente, atender as demandas do DFNSP. Vale ressaltar também que tal
exigência não compromete a competitividade do certame.
5.10.
A licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica quantos julgar
necessários para comprovar que já forneceu objeto semelhante ao deste Termo de Referência,
destacando-se a necessidade desses atestados demonstrarem que o interessado forneceu
anteriormente, pelo menos, o quantitativo solicitado no subitem anterior.
5.11.
A licitante deverá apresentar Relatório de Avaliação Técnica (RAT) expedido pela
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério do Exército, dentro do prazo de validade, cópia
autenticada do Título de Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR), o Relatório Técnico
Experimental (ReTex) e apostilamento do Exército (para comercializar), dentro do prazo de
validade, conforme o Art. 30 da Portaria nº 18 – DLOG, de 19 de dezembro de 2006 do Exército
Brasileiro.
5.12.
Serão consideradas inabilitadas as propostas das empresas que deixarem de apresentar
a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios em partes essenciais e não
atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para habilitação.
6. DAS FISCALIZAÇÕES
6.1.
A Comissão de recebimento do material, se reserva o direito de, sempre que julgar
necessário, verificar por meio do servidor nomeado, se as prescrições da presente descrição são
cumpridas pelo fabricante. Para tal, o fabricante deve garantir, ao servidor nomeado, livre acesso
às dependências pertinentes da fábrica, bem como, apresentar toda a documentação relativa
à aceitação da matéria-prima utilizada na fabricação do produto;
6.2.
Por ocasião da inspeção, o fabricante deve fornecer, ao servidor nomeado, um
certificado onde conste que o produto está sendo ou foi fabricado e controlado de acordo com
as prescrições desta norma e que as matérias-primas utilizadas na sua fabricação e embalagem
foram aceitas em obediência às normas específicas, conforme descrito no subitem “5.3” destas
especificações técnicas;
6.3.
Na eventualidade destas fiscalizações, o fabricante deve colocar à disposição do
servidor nomeado os aparelhos de controle, os instrumentos e os auxiliares necessários à inspeção.
7. DO RECEBIMENTO
7.1.
No caso de eventuais inconformidades ou dúvidas não passíveis de satisfação técnica
pelos técnicos do Centro de Material Bélico / Diretoria de Logística, CMB/DL, a Comissão de
Recebimento de Material poderá utilizar-se, conforme conveniência técnica e dos interesses da
GCMI, do suporte de órgão ou empresa de certificação técnica para aferição qualitativa e
metrológica do material entregue e em comparação com a presente especificação e laudos
eventualmente
produzidos
vinculados
ao
produto e
apresentados pela
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fornecedora do produto, nos prazos estabelecidos por tais órgãos, cabendo à contratada arcar
com o ônus decorrente desses procedimentos;
7.2.
Nestas condições, o material será recebido em conformidade com as Instruções de
Logística da Corporação, até a manifestação oficial do órgão selecionado pela Comissão de
Recebimento de Material GCMI, podendo ser adotadas medidas previstas em edital no caso de
comprovação da inobservância do contido nesta especificação e não atendimento dos
interesses da Instituição;
7.3.
Não serão aceitas alterações que divirjam desta especificação, a título de melhorias ou
substituições por parte do licitante vencedor por ocasião da entrega do objeto especificado, sem
anuência prévia da SSMU de Itapevi, diferindo o produto da irrestrita obediência à presente
especificação, cabendo eventuais divergências serem sanadas em momento oportuno por
ocasião e preteritamente ao certame;
8. DA GARANTIA TÉCNICA
8.1.
Deverá ser fornecida garantia técnica ao conjunto do painel balístico e todas suas
partes incluindo, etiquetas e chip de identificação, conforme quadro abaixo:
COMPOSIÇÃO

PERÍODO MÍNIMO

PAINÉIS BALÍSTICOS

5 ANOS

CAPA (TECIDO)

2 ANOS

ETIQUETAS

5 ANOS

CHIP

5 ANOS

TINTAS

5 ANOS

COSTURAS DO PAINEL

5 ANOS

COSTURAS DA CAPA

2 ANOS

8.2.
Os prazos serão contados a partir da data de recebimento, de forma definitiva, pela
Administração, contra defeitos de fabricação, os quais poderão ocorrer de imediato ou ao longo
deste período, em decorrência do uso e do desgaste sofrido, salvo se o dano foi causado por
imprudência ou negligência do usuário do colete balístico;
8.3.
O prazo a que se refere o subitem anterior ficará suspenso pelo mesmo período em que
o colete balístico permanecer inoperante em decorrência do serviço de garantia técnica.
8.4.
As despesas relativas à movimentação de coletes balísticos portadores de defeito de
fabricação, ou peças defeituosas para execução da garantia, são de responsabilidade exclusiva
da fabricante;
8.5.
A garantia técnica exigida deverá ser apresentada através de declaração expressa do
fabricante contendo claramente as exigências estabelecidas e as condições de sua execução,
firmada pelo fabricante, em conformidade a estas especificações e ao contrato;
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8.6.
A garantia técnica contra quaisquer defeitos de fabricação será composta de serviços
de reparo, salvo se constatada e comprovada a indevida utilização do colete balístico pela GCMI
usuário, situação em que o ônus da prova de mau uso recairá sobre a CONTRATADA, incluindo os
custos para emissão de laudos técnicos e demais despesas relacionadas à constatação e
NÍVEL BALÍSTICO
comprovação da indevida utilização peloDO
CONTRATANTE;
8.7.
Qualquer painel balístico que, nesse período, apresentar defeito decorrente da
fabricação ou do material utilizado, deverá ser reposto por um novo, sendo reiniciada o período
de sua garantia a contar da reposição, sem custo para o CONTRATANTE, no prazo máximo de 30
(trinta) dias.
9. DA VALIDADE
9.1.
A validade dos painéis balísticos será de no mínimo 5 (cinco) anos a contar da data de
sua entrega.
10.DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10.1.
Deverá ser mantida pela empresa fabricante, assistência técnica para fins de realização
de eventuais serviços nos coletes balísticos, bem como nas capas (frontal e dorsal) no período de
garantia;
10.2.
Deverá ser colocado à disposição da Administração, a pedido, técnicos e laboratórios
para prestar quaisquer análises quanto ao desempenho do produto ou comprovação de
características exigidas nesta Especificação Técnica, cujos custos de eventuais procedimentos
ficarão às expensas da Fabricante.
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ANEXO II
DECRÉSCIMOS MÍNIMOS POR LANCE
LOTE
01

DECRÉSCIMO
R$ 2.550,00

Obs: Os lances serão sobre o valor global.
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ANEXO III
MODELO DE
DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO
Pregão nº. 100/19
Processo nº. SUPRI 46/19
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI

A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ...................., com
sede em ..........................., na Rua/Av. ....................., nº........., credencia como seu representante
legal o(a) Sr(a) ..............................., (citar o cargo), portador da carteira de identidade nº
........................................., para representá-la perante a Prefeitura do Município de Itapevi – SP,
na licitação PREGÃO, nº. 100/19, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de
lances verbais, manifestação quanto à intenção de recorrer das decisões do pregoeiro,
desistência e renúncia ao direito de interpor recursos e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame em referência.
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo de
sua participação no citado certame; declarando-se ainda, ciente de todas as disposições
relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no
edital.
(local, data)

................................................................
Nome - assinatura
Cargo
Esta declaração deverá Ser Entregue Fora dos Envelopes
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
À
Prefeitura do Município de Itapevi
Pregão nº. 100/19
Processo nº. SUPRI 46/19
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI
A empresa ......................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº................................, inscrição
estadual nº ............................, estabelecida à Av./Rua ........................................, nº ......, bairro
...................................., na cidade de ......................................., telefone ............................, e-mail
..............................., vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para aAQUISIÇÃO
DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI,de acordo com as exigências
do memorial descritivo – anexo I e demais anexos deste edital.
I
ITEM

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

01

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Und.
Feminino Tamanho P - 01 capa sobressalente por unidade

8

02

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Und.
Feminino Tamanho M – 01 capa sobressalente por unidade

9

03

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Feminino Tamanho G – 01 capa sobressalente por unidade

04

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Feminino Tamanho GG – 01 capa sobressalente por unidade

05

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
Masculino Tamanho P – 01 capa sobressalente por unidade

06

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
- Masculino Tamanho M – 01 capa sobressalente por unidade

07

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
Und.
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
- Masculino Tamanho G – 01 capa sobressalente por unidade

22

08

Colete de proteção Balística, Nível IIIA - Conforme especificações
Und.
constantes do Memorial Descritivo que integra esta requisição.
- Masculino Tamanho GG – 01 capa sobressalente por unidade

4

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

Und.
1
Und.
1
Und.
21
Und.
53

Valor Total da Proposta por extenso:______________________________________________________
1- Os preços ofertados têm como referência o prazo para pagamento em até 21 (vinte e um) dias
contados do recebimento da Nota Fiscal Eletrônica pela Secretaria Municipal de Fazenda e
Patrimônio devidamente atestada pelaSecretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. Nos preços
Pregão Presencial nº. 100/19

Processo n°. Supri 46/19

35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120
Tel.: (11) 4143-7600| licitacoes@itapevi.sp.gov.br

estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas e todas as demais despesas que porventura
possam recair sobre o fornecimento dos objetos.
2- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da abertura dos
envelopes “PROPOSTA”.
3- Declaramos que esta empresa, se vencedora, reúne condições de apresentar em até 03 (três)
dias úteis contados do encerramento da sessão, os seguintes documentos:
a)
b)

Relatório de Avaliação Técnica (RAT) expedido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia
do Ministério do Exército dentro do prazo de validade;
Titulo de Registro (TR) ou Certificado de Registro (CR);

c)

Relatório Experimental (ReTex);

d)

Apostilamento do Exército (para comercializar) dentro do prazo de validade, conforme
o Art. 30 da Portaria nº 18 – DLOG, de 18 de Dezembro de 2006 do Exército Brasileiro.

4- Apresentamos, nossos dados bancários:
NOME DO BANCO ............................................... Nº ......................
NOME DA AGÊNCIA ............................................ Nº ......................
NÚMERO DA CONTA ......................................................................
Local, _____ de ____________________ de 2019.
(assinatura do responsável pela empresa)
Nome – Cargo
_________________________________
Nome e Cargo
E-mail institucional: _________________________
E-mail pessoal: _____________________________
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 27 INCISO V DA LEI 8.666/93

Pregão nº. 100/19
Processo nº. SUPRI 46/19
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI

.................................................., inscrito no CNPJ nº.........................................., por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)......................................................, portador da Carteira de
Identidade nº...................................., CPF nº......................., DECLARA, para fins do disposto no inc.
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a
partir dos 14 (quatorze) anos.

.................................................................
(local e data)

..................................................................
(representante legal)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS EM CONTRATAR COM A PREFEITURA

Pregão nº. 100/19
Processo nº. SUPRI 46/19
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Eu, __________________________, portador do documento de identidade RG n.º ___________ e
CPF n.º _________________, na condição de representante legal da licitante
_______________________, inscrita sob o CNPJ n.º _____________________, interessada em
participar do Pregão Presencial supra citado, declaro sob as penas da lei que a mesma não
possui qualquer fato impeditivo legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

_______________, __ de _________ de 2019.

______________________________
assinatura e carimbo
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ANEXO VII
MODELO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

Pregão nº. 100/19
Processo nº. SUPRI46/19
Objeto: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI
A..........................................................................(nome do licitante), por seu representante legal
(doc.
Anexo),
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
..........................
com
sede
em........................................................... ....................................., nos termos do Artigo 4º, VII, da
Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos
da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epigrafe, estando classificada como
microempresa (ou empresa de pequeno porte), exceto no que diz respeito aos requisitos de
regularidade fiscal e trabalhista, que serão provados no momento oportuno, conforme
estabelecido pelo edital, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.
Declara ainda, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses do § 4º do artigo 3 da
lei supra citada.
Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

_______(Local)___________, _____(data)____________

___________________________________
(Assinatura do Representante Legal)

Obs. Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/19
REF. : PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. SUPRI 46/19
SECRETARIA GESTORA:Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.
Contrato de Empreitada que entre si celebram a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI e a Empresa
..................................... na forma abaixo:
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 46.523.031/000128 com Paço na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº. 675 - Vila Nova, neste ato representado pelo
Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Rogério de Oliveira, portador de RG nº.
............................................e CPF nº.............................................
CONTRATADA: ....................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. .................., estabelecida à
....................................................................., Estado de ........., na cidade de ........, legalmente aqui
representada na forma de seu Contrato Social e alterações subsequente e pelo Senhor .....................,
.........., ......, ................, portador da cédula de identidade RG n° ..................... e do CPF/MF nº. ...............
CLÁUSULA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL
1.1.
O objeto do presente contrato é AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À
GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI, pelo que se declara em condições de fornecer os objetos, em
estreita observância com o indicado no termo de referência, nas especificações e na
documentação, objeto desta licitação, através do Edital do PREGÃO nº 100/19, realizada que foi,
sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço,devidamente homologada pela
CONTRATANTE.
1.2.
ITEM

Das quantidades e valores contratados:
QTDE.

UNID

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL

CLÁUSULA II - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2.1.Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos
teores são de conhecimento da CONTRATADA, a qual neste ato declara conhecê-los e aceitá-los:
atos convocatórios, edital de licitação, especificações do Descritivo dos objetos (ANEXO I),
proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.
Parágrafo Único
Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha
a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
alterações nos objetos, especificações, prazos ou normas gerais da CONTRATANTE.
CLÁUSULA III - DO VALOR
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3.1.O valor total, de acordo com o preço ofertado, para o fornecimento do objeto deste contrato
é de R$ .......................... (..................................................................), daqui por diante denominado
"VALOR CONTRATUAL".
CLÁUSULA IV - DAS ENTREGAS NÃO PREVISTAS
4.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessário, outros objetos
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste Contrato, conformeassim faculta
os termos doparágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666, de 21/06/93.
CLÁUSULA V - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1.O pagamento dos itens ora fornecidos será efetuado em moeda brasileira através de depósito
bancário, sendo que os dados da conta corrente devem ser informados na Proposta Comercial
conforme Anexo IV, do Edital, em até 21 (vinte e um) dias contados do recebimento da Nota Fiscal
Eletrônica pela Secretaria Municipal de Fazenda e Patrimônio devidamente atestada
pelaSecretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.
5.2. A nota fiscal eletrônica deverá estar com a discriminação resumida do item entregue, número
da licitação, número deste Contrato, número do Empenho, número do Pedido, local de entrega e
outros que julgar convenientes, não apresentar rasuras e/ou entrelinhas.
5.3.Os preços correspondentes a cada objeto serão pagos de acordo com os valores constantes
da proposta da Contratada, aceitos na licitação.
CLÁUSULA VI - REAJUSTE DE PREÇOS
6.1.Para o objeto da presente contratação, não será permitido reajuste de preços.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
7.1.A licitante que apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
falhar ou fraudar a entrega dos itens, proceder de forma inidônea, ou ainda, se convocada dentro
do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato e/ou ensejar o retardamento do
certame, praticando quaisquer atos de natureza dolosa, dos quais decorram prejuízos ao interesse
público, será declarada inidônea, nos termos da Lei n° 10.520/2002 estando impedida de contratar
com a Administração Pública em geral, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
e demais sanções prevista no edital e no contrato.
7.2. São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, na Lei n° 10.520/02,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.3.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame; não mantiver a proposta;
desistir da proposta, do lance ou da oferta; deixar de entregar documentação exigida para o
certame; comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, poderá estar sujeita à pena de
suspensão de seu direito de licitar e contratar com o Município de Itapevi, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/02.
7.4.Além da penalidade prevista no subitem 7.3., também ensejará à licitante a cobrança por via
administrativa ou judicial de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta.
7.5.A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o
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descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor da obrigação não cumprida.
7.6.O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do
disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e no artigo 7º da Lei 10.520/02, sujeitará
a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:
a) advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando
forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido
diretamente;
b) multa de até 0,5% do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;
c) multa de até 10% sobre o valor correspondente remanescente do contrato ou instrumento
equivalente, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando inexecução parcial;
d) multa de até 20% do valor do contrato, para casos de inexecução total;
e) suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com este
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos
apenados por 2 (duas) vezes no mesmo instrumento contratual ou ato jurídico análogo, bem como
as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;
7.7.As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção de multa.
7.8.Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força
maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pelo
Contratante.
7.9.Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes
contratantes.
7.10.O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será
apreciado e anuído pela Secretaria Municipal requisitante, se efetuado dentro dos prazos fixados
no contrato ou instrumento equivalente.
7.11. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante e/ou
da garantia prestada pela empresa Contratada, quando por esta solicitado.
7.12.O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da
infratora.
7.13.O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel
cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.
CLÁUSULA VIII - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS
8.1.Quando da aplicação das multas, a CONTRATADA será notificada administrativamente, com
aviso de recebimento, pela CONTRATANTE, para no prazo improrrogável de 10 (dez) dias recolher
à Tesourariadesta, a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.
Parágrafo Primeiro
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Compete a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana,da CONTRATANTE, quando for o caso,
por proposta da fiscalização, a aplicação de multas, tendo em vista a gravidade da falta cometida
pela CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
Da aplicação de multas, caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data do recebimento da respectiva notificação, a CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, devendo
fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será devolvida
pela CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data do julgamento.
CLÁUSULA IX –DO PRAZO,DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E DA GARANTIA TÉCNICA
9.1. Os coletes deverão ser entregues na Secretaria de Segurança, localizada na Estrada do
Itaqui, n° 81 – Refúgio dos Pinheiros – Itapevi/SP – CEP 06690-110 – Tel. (11) 4205 2433.
9.2. Os coletes deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias úteis contados a partir da data de
recebimento da Nota de empenho e autorização de compra emitida pelo Exército Brasileiro – DFPC
(Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados).
9.3.

Da garantia técnica:

9.3.1. Deverá ser fornecida garantia técnica ao conjunto do painel balístico e todas suas partes
incluindo, etiquetas e chip de identificação, conforme quadroabaixo:
COMPOSIÇÃO

PERÍODO MÍNIMO

PAINÉIS BALÍSTICOS

5 ANOS

CAPA (TECIDO)

2 ANOS

ETIQUETAS

5 ANOS

CHIP

5 ANOS

TINTAS

5 ANOS

COSTURAS DO PAINEL

5 ANOS

COSTURAS DA CAPA

2 ANOS

CLÁUSULA X – DA VIGÊNCIACONTRATUAL
10.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro
Caso a CONTRATADA não entregue, total ou parcialmente, qualquer dos itens previstos, a
CONTRATANTE reserva-se ao direito de adquiri-los de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada,
a CONTRATADA, responderá pelos custos através de glosas de créditos e/ou cauções, e/ou
pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar
contrato pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos
decorrentes.
CLÁUSULA XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, em especial no Anexo I, se obriga a:
a)

Atender plenamente o descrito do Edital;
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b)

Assegurar o objeto deste Contrato e a sua conservação.

c) Permitir e facilitar a fiscalização e/ou inspeção dos objetos deste Contrato, a qualquer hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por escrito;
d) Participar a fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir o fornecimento do objeto deste Contrato, em parte ou no todo;
e) Providenciar, às suas expensas, de todo e qualquer controle tecnológico necessário a e
execução do objeto;
f)

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital que a este deu origem;

Parágrafo Primeiro
Correrá à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre o fornecimento do objeto deste Contrato.
CLÁUSULA XII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. ACONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital, em especial no Anexo I, se obriga a:
a) Notificar a CONTRATADA, quando da ocorrência de qualquer irregularidade, fixando-lhe prazo
para saná-la;
b) Efetuar o pagamento do preço, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no ato
convocatório e seus anexos, assim como no presente instrumento;
c) Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em
toda sua extensão.
CLÁUSULA XII - DA FISCALIZAÇÃO
12.1.A fiscalização do objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais
qualificados a serem designados pela Contratante, os quais poderão realizar inspeções do objeto
deste Contrato e a CONTRATADA, com obrigação de oferecer todas as condições favoráveis à
efetivação de qualquer providência.
CLÁUSULA XIII - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1.Os objetos deste Contrato serão recebidos por uma comissão, especialmente designada pela
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pela entrega dos objetos até o seu definitivo
recebimento, exceto por danos que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE.
13.2.No período de carência para recebimento definitivo, a Comissão poderá solicitar a substituição
dos objetos entregue em desacordo com as condições estabelecidas ou, ainda, que apresentem
avarias ou condições impróprias para o uso a que se destinam.
13.3.A substituição dos objetos deverá ocorrer no 1º (primeiro) dia útil imediatamente subsequente
ao da formal comunicação da ocorrência, sendo que a não efetivação da substituição no prazo
assinalado, sem justificação, apresentada pelo fornecedor e aceita pela Secretaria requisitante,
implicará na aplicação das sanções previstas no item 16 do Edital. A comunicação para
substituição dos objetos será efetivada pelaSecretaria de Segurança e Mobilidade Urbana,
mediante apresentação de termo circunstanciado da ocorrência verificada.
13.4.Estando em conformidade com o proposto, após o 3º (terceiro) dia do recebimento provisório,
a Secretaria, atestará o recebimento definitivo dos materiais, objeto desta da licitação.
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CLÁUSULA XIV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1.As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações nº.
SECRETARIA

ÓRGÃO

U.O

U.D

NATUREZA
DESPESA

DESPESA

FONTE
RECURSO

CODIGO DE
APLICAÇÃO

SEGURANÇA

16

02

00

3.3.90.30.28

563

01

1100000

CLÁUSULA XV - DA RESCISÃO
15.1.A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, o presente Contrato nos
termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações.
A rescisão unilateral do contrato por parte da CONTRATANTE acarretará as consequências
referidas no artigo 80, da Lei de Licitações, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2.No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação judicial, a
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo das demais
cominações legais
15.3.No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação extrajudicial, o
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem
prejuízo da aplicação das demais cominações legais.
CLÁUSULA XVI - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
16.1.Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem
como dos demais documentos vinculados ao presenteContrato, para nada mais reclamar, em
tempo algum.
CLÁUSULA XVII - DO FORO
17.1.Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Itapevi, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, para um
só efeito legal.
Itapevi, XX de XXXXXXX de XXXX

________________________________________
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
________________________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome:_________________________________

Nome: __________________________________

RG:____________________________________

RG:_____________________________________
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ANEXO IX
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
CONTRATADA: ____________________________________________________________________________
CONTRATO Nº.: ___________________________________________________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEVI
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a)

O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b)

Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c)

Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o Artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de Janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;

d)

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;

b)

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Itapevi, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx.
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:____________________________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________________R.G.:_____________________________________
Data de nascimento:______________________________________________________________________
Endereço residencial completo:___________________________________________________________
E-mail institucional:________________________________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo CONTRATANTE:
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Nome:____________________________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________________R.G.:_____________________________________
Data de nascimento:______________________________________________________________________
Endereço residencial completo:___________________________________________________________
E-mail institucional:________________________________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________________________
Pela CONTRATADA:
Nome:____________________________________________________________________________________
Cargo:___________________________________________________________________________________
CPF:____________________________________________R.G.:_____________________________________
Data de nascimento:______________________________________________________________________
Endereço residencial completo:___________________________________________________________
E-mail institucional:________________________________________________________________________
E-mail pessoal:____________________________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________________________
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ANEXO X
DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO
JURÍDICO ANÁLOGO
Pregão Presencial Nº 100/2019
Razão Social da empresa: ________________________________________________________________
CNPJ: ____________________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________________________
Dados bancários da empresa:
Nome do Banco: _______________________________ Nº do Banco:_____________________________
Agência:_______________________________conta corrente: __________________________________
Nome do representante legal da empresa que assinará o instrumento:
__________________________________________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________________________________
CPF: _______________________________________________R.G.__________________________________
Data de nascimento: _____________________________________________________________________
Endereço residencial completo: ___________________________________________________________
E-mail Institucional:________________________________________________________________________
E-mail pessoal: ___________________________________________________________________________
Telefone (s): ______________________________________________________________________________
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